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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. május 29-én tartandó ülésére 

 
Agárdi óvoda felújítása – pályázat 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Ebben az évben is a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása.  
 
A pályázati kiírás szerint pályázhatnánk az agárdi óvoda infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. A 
támogatási intenzitás a település adóerő-képessége alapján kerül meghatározásra, így Gárdony Város 
Önkormányzata 95 %-os támogatást nyerhet el.  
 
A tervezett felújítás során elkészül a vízvezeték hálózat, gázvezeték hálózat, a villanyvezeték hálózat 
cseréje. Új energiatakarékos lámpatestek kerülnek beépítésre. Megvalósul a központi fűtés energetikai 
korszerűsítése (új kazánokkal, új fűtőtestekkel). Az infrastrukturális felújítás jelentős bontással jár, így 
a projekt tartalmazza a vizesblokkokban a szigetelést, aljzatbetonozást, hidegburkolást, minden 
felújítással érintett helyiségben a vakolások helyreállítását, a falfelületek festését.   
 
Az elkészült felmérés és tervezői költségbecslés alapján a projekt költség  
 75.607.273 ,- Ft + 27 % ÁFA,  bruttó  96.021.237,- Ft 
A maximálisan pályázható támogatás   30.000.000,- Ft 
Fentiek alapján a biztosítandó önrész   66.021.237,- Ft 
 
A pályázatok értékelése után a döntés 2019. szeptember 16-ra várható. A nyertes pályázónak 2020. 
december 31-ig kell felhasználnia a támogatást.  
 
Kérjük szíves döntésüket! 
 

I. Határozati javaslat: 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására, melyre Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
az „agárdi óvoda” -  Gárdonyi Óvoda - Székhelyintézmény (2484 Gárdony, Óvoda u. 25., hrsz: 6728) 
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására  
 
A pályázati projekt összege:   96.021.237,- Ft 
a megpályázott támogatás:   30.000.000,- Ft 
biztosítandó önerő:    66.021.237,- Ft, , melyet Gárdony Város Önkormányzat a 
2019. évi költségvetéséből biztosít a projekt megvalósításának üzemezésének megfelelően.  

 
 Határidő:  pályázat benyújtása a kiírásnak megfelelően 
 Felelős:  Tóth István polgármester 
 
Gárdony, 2019. május 29. 
 
            Tóth István  
                       polgármester 
 
készítette: Bácskai Zsuzsanna 


